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شبيه تامر حسني
 يعترف بمشاهده اإلباحية لإلساءة إليه

ام.بي.سي: أكد تامر سميرـ  شبيه املطرب املصري تامر 
حســـنيـ  براءة األخير من الصورة اإلباحية التي ظهرت 
مؤخرا على الـ »فيس بوك« وأســـاءت اليه، معترفا بأنها 

خاصة به، لكن بعض األشخاص قاموا بفبركتها.
وقال شـــبيه تامر حســـني ـ في تصريحات لبرنامج 
»شوشرة« على قناة »نايل اليف«: أنا من أشد املعجبني 
بتامر حسني، وأحب أسمع صوته، والصورة التي ظهرت 
على صفحات اإلنترنت والفيس بوك ليست صورة تامر، 

إمنا صورتي، لكن لم أكن في هذا الوضع املخل.
وأضاف أن بعض األشخاص استخدموا هذه الصورة 
بطريقة ســـيئة، وقاموا باللعب فيهـــا وفبركتها لتظهر 
بذلك الشكل املسيء من أجل تشويه صورة تامر حسني، 
مستغلني الشبه بيننا، رغم أن هذه الصورة مت تصويرها 
منذ 4 ســـنوات. وأوضح شـــبيه تامر أنه تلقى عروضا 
مالية ضخمة جدا مقابـــل أن يظهر في صور إباحية مع 
فتيات بغرض اإلساءة لشخص تامر حسني، مشيرا إلى 
أن شـــخصيات معروفة ومطربني كبـــارا كانوا وراء هذا 
األمر. مؤكدا أنه بالفعل مت تصويره صورا أخرى جريئة 
وخادشـــة للحياء، ولم ينكر هذا األمر حتت إغراء املال، 
بغرض التشـــهير بسمعة تامر حسني، إال أنه شدد على 
أن جميع الصور التي ظهر فيها بصورة مخلة كانت معه، 
ولم يعرضها، وقام بحرقها، وال توجد أي نســـخة منها 

مع أي شخص.
ورفض شبيه تامر الكشف عن الشخصيات أو املطربني 
الذين حاولوا استغالله لإلساءة لتامر حسني، الفتا إلى أنه 
عندما جلس معهم سجلوا له حديثا صوتيا باتفاقه معهم 
على هذا األمر، وأنهم هددوه به إذا لم ينشر الصور التي 
تســـيء الى تامر. وطلب في ختام تصريحاته من الفنان 
الشهير تامر حسني أن يسامحه، خاصة أنه يحبه جدا، 
وال يعرف ملاذا وافق على هذا األمر. وكان تامر حسني قد 
تعرض لهجوم كبير بعد انتشار صورة إباحية له مؤخرا 
عبر مواقع اإلنترنت ويظهر بها تامر مع فتاة في وضع غير 
الئق، وكان أول من أطلق تلك الصورة إحدى )اجلروبات( 
التي حتمل عنوان »أرفض تامر حسني ملكا جليلي« عبر 

املوقع االجتماعي الشهير »الفيس بوك«. 
من جانب آخر يواصل الفنان تامر حسني واملنتج الفني 
محمود شميس، جلســـات العمل على املسلسل اجلديد، 
الذي يقوم تامر ببطولته، ومن املقرر عرضه في رمضان 
2011. قال املنتج الفني محمود شميس في تصريح خاص 
الحد مواقع اإلنترنت اتفقنا مع تامر حسني على بطولة 
مسلسل )ابن البلد(، الذي سيقوم بكتابته املؤلف الشاب 
أحمد أبوزيد. تابع شـــميس: نتحفظ على طبيعة أحداث 
املسلسل، حتى يكون مفاجأة للجمهور، ولكننا نستطيع 
أن نقول ان تامر حسني سيجسد في املسلسل شخصية 

شاب »ابن بلد« من منطقة شعبية.

تامر حسني

شبيه تامر حسني

أنغام

روبي

نانسي عجرم

الفنانة الكبيرة فيروز

ألبوم»إيه في أمل« تصدر غالف مجلتين فقط رغم االهتمام الجماهيري به

نقاد: أغلفة المجالت العربية تجاهلت 
عودة فيروز لصالح العري والفضائح

د.ب.أ: أصدرت املطربة اللبنانية الكبيرة فيروز ألبومها 
اجلديد »إيه في أمل« أوائل الشهر اجلاري وسط حفاوة 
بالغة من كل عشاقها حول العالم الذين حرص عدة آالف 
منهم على حضور حفليها في العاصمة اللبنانية بيروت 

بالتزامن مع إطالق األلبوم.
وقد اهتمت كل وسائل اإلعالم تقريبا باأللبوم وباملطربة 
العائدة بعد سنوات من الغياب إال أن رصدا دقيقا للمجالت 
الفنية العربية يؤكد أن فيروز لم حتتل خالل األســــبوع 
اجلاري إال غالف مجلتي »اجلرس« و»األفكار« اللبنانيتني 
بينما ظهرت صورة صغيرة لها على غالف عدد آخر من 
املجالت وجتاهلتها مجالت أخــــرى متاما على عكس ما 

يحدث مع كثير من املطربني اآلخرين األقل قيمة.
واستطلعت وكالة األنباء األملانية آراء عدد من اإلعالميني 
من عشاق فيروز حول العالم العربي حول الظاهرة غير 
املتوقعــــة فقالت الصحافية اللبنانية رحاب ضاهر التي 
كانت بني أول من اســــتهجنوا املوقف انها صدمت عندما 
ذهبت لشراء املجالت الفنية حيث كانت تتوقع أن حتتل 
فيــــروز، كقيمة فنية لن تتكــــرر، أغلفة كل املجالت لكن 

الواقع كان عكس ذلك. 
وقالت: رغم أننا مللنا رؤية فنانات االبتذال واإلغراء 
على أغلفة املجالت توقعنا أن ترفع املجالت الفنية قليال 
من قيمتها وأن يخصصوا عددا يتيما في أرشيف املجلة 
تزينه صورة الســــيدة فيروز التي شــــكل حفالها حدثا 
فنيــــا اجتماعيا بامتياز لكن يبدو أنــــه ال يوجد أمل في 
الصحافة الفنية التي فضلت غالفا، مدفوع الثمن ميكن 
تأجيله، على فيروز ظنا منهم أن غالفا تتصدره فيروز 

ال يبيع وهنا الكارثة.
من جانبها قالت الشــــاعرة اجلزائرية حنني عمر إن 
التفســــير الوحيد لديها أن صاحبــــة الصوت املالئكي ال 
متلك عنوان طبيب جتميل محترف ليعتني بحقن شفتيها 
بالبوتكس ووجنتيها بالســــيلكون ويشد ويشفط على 
مزاج املوضة أو ألنها ال تتقن ارتداء مالبس تكشف أكثر 
مما تستر في كرنڤاالت املسخرة وال تتقن توسيع شبكة 
عالقاتها الصحافية مكتفية مباليني املعجبني والعشــــاق 

واألطفال والعصافير والفراشات فقط.
بينما قالت الصحافية اللبنانية رانيا شهاب املجالت 
معذورة لتتمكن من االستمرار في ظل هيمنة املؤسسات 
الكبــــرى ونحن ال منتلك ســــوى إمكاناتنــــا الصحافية 

نعتمــــد على األغلفة املبيعــــة وبالتالي يتم حجز غالفنا 
منذ أكثر من شــــهر وال نســــتطيع إلغاء عقودنا حفاظا 

على مصداقيتنا.
بدوره ذكر  الصحافي والشاعر املصري أحمد الشهاوي 
ان كثيــــرا من املجالت التي ظهرت في ســــوق الصحافة 
العربية تنزع إلى الربح السريع عبر اإلعالنات ومن ثم ال 
يهمها سياسة التحرير ألنها باألساس ظهرت لتكسب ولذا 
فهي مهووسة بنشر الفضائح وأخبار خالفات الفنانات 

وعالقاتهن الغرامية السريعة.
وأضاف الشــــهاوي قائال: ليس من املعقول أن تكون 
مجالت بهذا التوجه تفكر فــــي فيروز وأظنه ضرب من 
اجلنون الصحافي إذا ما وضعت صورة فيروز على الغالف 
بينما نحن نواجه طوفانا من اجلهالء ممن يديرون حترير 
مجالت حتتفي دوما بالنكرات وتوافه األمور بينما فيروز 
مكرسة ولم تعد في حاجة إلى أغلفة صحافيي السوق.

وارجع الصحافي األردنــــي محمود اخلطيب جتاهل 
فيــــروز وألبومها اجلديد إلى كــــون التجارة غلبت الفن 
بحيث أصبح تسويق الفنان مير عبر توجهات ال تراعي 
قيمته وال تاريخه بل قدرته على الترويج لنفسه وقال: 
ال يجب أن نستغرب إذا رأينا في واحدة من املجالت خبرا 
صغيرا لفيروز في الوقت الذي تفرد فيها ألشباه املطربات 
صفحــــات بدعوى أن وجود إحــــدى فنانات اإلغراء على 

الغالف يزيد من رواج املجلة بني جيل الشباب.
اما الصحافية اللبنانية ديانا وهبة فقالت: الصحافيون 
مع احترامي الشخصي لقلة منهم صاروا مرتزقة ال يفقهون 
من الصحافة إال محاوالت اجلري خلف ما يعتقدونه انفردا 
أو فضيحة لذا ال نســــتغرب أال حتــــل فيروز على أغلفة 
مجالتهم فلنا فيروزنا ولهم فيروزهم التي يريدونها على 

كيفهم، على حد قولها.
وأكدت الصحافية التونسية هادية الدرويش قائلة: 
فيــــروز ال حتتاج الى أن تظهر على غالف أي مجلة فلن 
يضيف لها ذلك شيئا أو يضيف جلمهورها العربي املنتشر 
في كل أنحاء العالم »صراحة أتقزز لو شاهدتها على غالف 

إحدى املجالت العربية املهتمة بالصحافة الصفراء«.
وتابعت: الغريب أن الصحافة بدورها ســــاهمت في 
تدهور الفن فهي تقاطع أســــماء كثيرة محترمة وتفسح 
املجال آلخرين ال يســــتحقون وبالتالي فعلى الصحافة 

الفنية إعادة ترتيب أوراقها، حسب قولها.

أنغام: ال أخشى نانسي عجرم 

روبي: أنا الوحيدة القادرة على تقديم 
الفوازير ألن رقصي مختلف!

سامو زين

سامو زين يبكي على الهواء
 بسبب عدم السماح له برؤية ابنته

يعرف الكثيرون ان الفنان الســــوري 
ســــامو زين كان متزوجا من قبل ولديه 
طفلة عمرهــــا اآلن 12 عاما وال يعرف اال 
املقربون منه، وان اغنية »ايام في بعادنا 
فاتوا« احدى اغنيات ألبومه االخير »داميا« 
كانت موجهة لها، وبسؤاله عن ذلك قال: لم 
ار ابنتي منذ اكثر من اربعة اعوام، بسبب 
وجود خالفات بيني وبني والدتها، وعندما 
كنت اغني في االســــتديو كنت ابكي كلما 
بدأت في الغناء: ألن ابنتي وحشتني جدا 
وامتنى رؤيتها. كما بكى سامو على الهواء 
مباشرة خالل مقابلة معه في برنامج »وسط 
الفن«. واضاف انه يأمل بأن حتل االمور في 
القريب العاجل، ويعود لالجتماع بابنته 
التي بلغت عامها الـــــ 12 والتي يتواصل 

معها من خالل »فيس بوك« فقط.

يحيى الفخراني

الفخراني: أكره تقديم الشخصيات التاريخية
د.ب.أ: أكد النجم يحيى الفخراني انه 
يكره تقدمي األعمال القائمة على الســــير 
الذاتية والشخصيات التاريخية، رغم انه 
قدم في رمضان املاضي مسلسال عن السيرة 
الذاتية لشــــيخ العرب همام، ملك صعيد 

مصر قبل مئات السنني.
وأوضح الفخراني في لقاء بالصحافيني 
على هامش »مهرجان أبوظبي السينمائي« 
ان »السير الذاتية تتبعها الكثير من ردود 
الفعل الغاضبة، واذا كانت الشــــخصية 
التــــي يؤديها الفنان غيــــر محبوبة، فقد 
تؤثر على مسيرة من يقدمها«. وأضاف: 
أرفض تقدمي اي شخصية تاريخية غير 
غنية باألحداث الدرامية، كاشفا انه رفض 
مؤخرا تقدمي مسلسل عن طلعت حرب، 

وهو أعظم اقتصادي مصري.

القاهرة ـ سعيد محمود
في اطار احلملة الشرسة التي تتعرض 
لهــــا الفنانــــة روبي عن فيلمهــــا اجلديد 
»الشوق«، حتدثت جلريدة »املصري اليوم« 
ودافعت عن نوعية الكليبات التي تقدمها، 
وفســــرت ســــبب رفضها خوض جتربة 
الدرامــــا التليفزيونية، وهاجمت منتجي 
الكاسيت. وعن اسباب اعتذارها عن فوازير 
رمضان اوضحت ان العامل االول هو ضيق 
الوقت،مؤكدة انها الوحيدة التي تستطيع 
تقدمي الفوازير، قائلة: ألن »شكلي حلو«، 
وصوتي جيد ورقصــــي مختلف، ولدي 
طريقة جديدة في الرقص ال تستطيع أي 

مطربة أخرى تقدميها.

أكدت الفنانة أنغام أخيرا أنها ترحب مبنافسة 
الفنانة اللبنانية نانسي عجرم التي قررت طرح 
ألبومها األخير »7« في نفس توقيت طرح أنغام 
للميني ألبوم اخلاص بها »محدش يحاسبني«، 
مؤكدة أنها ال تخشى منافسة أحد نهائيا، ألن 
السوق ليس ملكها مبفردها وال ملك أية مطربة 

أخرى.
وأضافت: السوق ملك لنا جميعا. واملجتهدة 
هي التي تلفت النظر بإتقانها لعملها وحســـن 
اختياراتها، وهذا ليس معناه أن نانسي ليس 
لها جمهور، بالعكس، لها جمهور كبير ينتظر 
ألبومها باســـتمرار، وأنا أيضا لدي جمهوري، 
الذي ينتظر ألبومي بفـــارغ الصبر، حتى لو 
تضمن أغنية واحدة فقط. وكلمة املنافســـة ال 
تعني لي سوى املزيد من االجتهاد، ومن تتمكن 
من إضافة عدد أكبر مـــن محبيها بعد صدور 

ألبومها تستحق اإلشادة. 
وأشـــارت أنغام إلى أنها لم تقصد بعنوان 
اإلصدار »محدش يحاســـبني« أن تقدم رسالة 
ضمنية للجميع، حيث قالت: فكرة األغنية فرضت 
علينا أن جنعلها اسما لأللبوم، وإن كنت ال أرى 
أنه من حق أحد أن يحاسبني ألنني ال أحاسب 
أحدا، ومادمت ال أتعدى على حرية اآلخرين فمن 

املفروض أال يتعدى أحد على حريتي. 

مطربة قاعدة »تتغلى« 
على الصحافة ورافضة انها 
تسوي حوارات معاها النها 
ما لها خلق مشاكل مثل ما 
تقول.. الشرهة على اللي 

يبيچ!

مشاكل
ممثلة كانت »مشتاقة« 
بالعمل مـــع احد املخرجني 
وبعد مـــا تعاونـــت معاه 
وشـــافت عينـــه الزايغـــة 
حتسفت وندمت انها اشتغلت 

معاه.. ال تغرچ املظاهر!

ندم
ممثلة »المـــت« زميلتها 
بفضح اسرارها الشخصية 
عند املنتجني وبعد ما واجهتها 
نكرت انها سوت هالشي مع 
انه املنتجني اعترفوا عليها.. 

اهلل يعينچ!

أسرار


